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De BCLA biedt een lijst met aandachtspunten voor alle oogzorgprofessionals, hun praktijken 

en teams, als we weer patiënten gaan zien tijdens de COVID-19-pandemie. Deze suggesties 

bieden houvast en helpen zowel het personeel als de patiënten te beschermen. 

Deze aanbevelingen zijn bedoeld om advies te geven en zijn op bewijs gebaseerd, zowel op 

literatuur als begeleiding van beroepsverenigingen. 

Dit document moet worden gebruikt in combinatie met de lokale- regionale regelgeving en/of 
met begeleiding van professionele instanties. 
 

Bescherming van personeel, patiënt en praktijk 

Minimaliseer het aantal medewerkers in de praktijk; sommige taken kunnen thuis worden 

uitgevoerd, Zorg ervoor om alle medewerkers vóór elke werkdag te controleren op tekenen en 

symptomen van COVID-19; bij tekenen en symptomen mag een medewerker niet naar de 

praktijk komen. 

• Zorg voor persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) volgens de richtlijnen van de 

lokale overheid en train personeel over het gebruik (zoals gezichtsmaskers, 

wegwerphandschoenen, veiligheidsbril en gelaatsschermen) 

• Train personeel opnieuw in handwastechnieken 

• Zorg voor handzeep en desinfecterende hand-gel* voor gebruik na het wassen van 

de handen. 

• Reinig vaak deurklinken, klemborden, pennen, stoelen etc. Betaalterminals moeten 

na elk gebruik worden schoongemaakt en patiënten moeten worden aangemoedigd 

om contactloze betaalmethoden te gebruiken. 

• Wachtruimte: stoelen op minimaal 1.5 meter afstand om sociale afstand te 

garanderen 

• Haal tijdschriften, speelgoed, koffiemachines en waterdispensers uit de wachtruimte 

• Verwijder alle onnodige accessoires zoals pepermuntjes, pennen, ornamenten, 

bloemen, displays enz. 

• Open indien mogelijk ramen en overweeg om geen airconditioning te gebruiken 

• Zorg voor een voorraad maskers patiënten voor het geval ze naar hun afspraak 

komen zonder masker (of overweeg een nieuwe aan te bieden aan iedereen die uw 

praktijk binnenkomt) 

 
 Praktijkmanagement en afspraken 

 

• Het aantal afspraken zal moeten worden verminderd om het schoonmaken van 

apparatuur tussen patiënten mogelijk te maken, om het aantal mensen in de praktijk op 

elk moment te minimaliseren en om de sociale afstandsvereisten te handhaven 

• Vraag bij het maken van afspraken naar de gezondheid van de patiënt 

• Leg bij het maken van de afspraak aan patiënten uit dat de routine anders kan zijn 

dan voorheen. 

o Ze worden voorafgaand aan de afspraak gebeld om er zeker van te zijn dat ze geen 

tekenen of symptomen hebben 

o Afspraak moet opnieuw worden geboekt na de vereiste quarantaineperiode, als ze 

symptomen ervaren voorafgaand aan de afspraak. 

o Ze moeten te allen tijde een masker dragen 

o Om waar mogelijk alleen naar de afspraak te komen en eventueel buiten te wachten 

tot ze binnen worden gelaten om te zorgen dat aan de sociale afstand wordt voldaan 
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• Zorg op meerdere punten in de praktijk voor desinfecterende handgel *, ook naast de 

wastafels 

• Om de contacttijd in de spreekkamer te verkorten, kunt u overwegen om voorafgaand 

aan de afspraak geschiedenis en symptomen en andere relevante details via telefoon 

of video technologie uit te voeren 

• Gebruik telefoon- videotechnologie en online opties, als de lokale regelgeving dit 

toestaat, voor her-bestelling en levering van contactlenzen 

 
 
Routine 

• Was uw handen na elke patiënt, na het reinigen van apparatuur én voorafgaand aan 

de volgende patiënt. Na het handenwassen elke keer desinfecterende handgel * 

aanbrengen 

• Reinig alle apparatuur én oppervlakken na contact met elke patiënt 

• Neem waar mogelijk de geschiedenis en symptomen en andere details voorafgaand 

aan de afspraak op via een telefoon- of videogesprek, om de spreektijd te 

minimaliseren. Indien dit niet mogelijk is, moeten ECP en Patiënt voor deze 

gesprekken een sociale afstand van 1,5 meter aanhouden 

• Gebruik een gezichtsmasker in overeenstemming met de persoonlijke 

beschermingsmiddelen en de richtlijnen van de lokale overheid en zorg ervoor dat de 

patiënt ook een masker draagt 

• Vermijd gesprekken terwijl u dicht bij de patiënt bent 

• Gebruik indien mogelijk een spleetlamp met adembescherming. 

• Kijk uit voor ademhalingsdruppeltjes op apparatuur en wees extra voorzichtig bij het 

schoonmaken 

• Gebruik wegwerpartikelen zoals diagnostische contactlenzen, kleurstoffen, 

wattenstaafjes/ Q-tips enz. 

• Gebruik voor alle gebruikte contactlensverzorgingsproducten een nieuw flesje en geef 

het aan de patiënt of gooi het weg na gebruik 

• Eventueel gebruikte contactlenzenhouders aan de patiënt geven of weggooien. 

• Gooi alle wegwerpartikelen veilig weg 

• Aan het einde van de afspraak, benadruk: het belang van handenwassen, het gebruik 

en vervangingsschema van contactlenzen, de naleving voor het verzorgen van 

contactlenzen. 

 
 

Resources  
The COVID-19 pandemic: Important considerations for contact lens practitioners” by Lyndon Jones, Karen Walsh, Mark 
Wilcox, Philip Morgan &Jason J. Nichols – CLAE Journal https://www.contactlensjournal.com/article/S1367-
0484(20)30055-2/fulltext 
Could telehealth help eye care practitioners adapt contact lens services during the COVID-19 pandemic?” 
Manbir Nagra, Marta Vianya-Estopa & James S. Wolffsohn - CLAE Journal 
https://www.contactlensjournal.com/article/S1367-0484(20)30075-8/fulltext 
Contact lens practice in the time of COVID-19” by Fabrizio Zeri & Shehzad Naroo - CLAE Journal 
https://www.contactlensjournal.com/article/S1367-0484(20)30050-3/fulltext 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/faq.html#How-to-Protect-Yourself 

https://euromcontact.org/2020/05/08/recommended-considerations/ 

https://www.aaopt.org/my-covid-hub 

https://www.aoa.org/optometry-practice-reactivation-preparedness-guide 

http://www.contactlensjournal.com/article/S1367-0484(20)30055-2/fulltext
http://www.contactlensjournal.com/article/S1367-0484(20)30055-2/fulltext
http://www.contactlensjournal.com/article/S1367-0484(20)30075-8/fulltext
http://www.contactlensjournal.com/article/S1367-0484(20)30050-3/fulltext
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/faq.html#How-to-Protect-Yourself
https://euromcontact.org/2020/05/08/recommended-considerations/
https://www.aaopt.org/my-covid-hub
https://www.aoa.org/optometry-practice-reactivation-preparedness-guide


 

© BCLA 
 

British Contact Lens Association 

Trading Company 

199 Gloucester Terrace, London, W2 6LD 

Tel: 020 7580 6661    Email: membership@bcla.org.uk    Web:  bcla.org.uk                                                                       Charity Registration Number 803544 

https://www.college-optometrists.org/the-college/media-hub/news-listing/coronavirus-covid-19-guidance-
for-optometrists.html 

https://www.aao.org/headline/alert-important-coronavirus-context 

https://core.uwaterloo.ca/covid-19/ 

https://iacle.org/covid-19-resources/ 

https://www.sfo-online.fr/actualites/les-fiches-de-recommandations-de-la-sfo-face-lepidemie-covid-19 
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